
Az „ARANYEMBÖR” 2019 jelölési szabályzat - Csongrád megye 

 

1. A JELÖLÉS SZERVEZŐJE ÉS LEBONYOLÍTÓJA 

 

A meghirdetett jelölés (a továbbiakban: Jelölés) szervezője és lebonyolítója a Lapcom Zrt. 

(székhely: 9024 Győr, Újlak utca 4/a, Cégjegyzékszám: 08 10 001860, képviseli: együttes  aláírási  

joggal Györke  Zoltán  Tamás  és  Lóczi  János igazgatósági  tag, a továbbiakban: Szervező). A 

Jelölésben való részvétel feltételeit és az ezzel kapcsolatos adatkezelést a jelen szabályzat és 

adatvédelmi tájékoztató tartalmazza. 

 

 

3. A JELÖLÉSBEN RÉSZT VEVŐ SZEMÉLYEK 

 

A Jelölésben részt vehet minden, Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkező 18. életévét 

betöltött cselekvőképes természetes személy (a továbbiakban: Résztvevő). A Jelölésben nem 

vehetnek részt Lapcom Zrt., valamint érdekeltségi körébe tartozó más gazdasági társaságok, illetve 

a jelölés szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő ügynökség(ek), ezek tulajdonosai, 

vezető tisztségviselői, alkalmazottai és mindezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja 

szerint meghatározott közeli hozzátartozói. 

 

4. A JELÖLÉS IDŐTARTAMA 

 

A Jelölés 2019. szeptember 14. napján 00 órakor kezdődik és visszavonásig tart. 

 

5. A JELÖLÉS MEGHIRDETÉSÉNEK MÓDJA 

 

A Jelölést a Szervező a Délmagyarország napilapban és a www.delmagyar.hu/aranyembor oldalon 

hirdeti meg. 

 

6. A JELÖLÉS MENETE 

 

6.1. Jelölés 

A Résztvevőink jelölhetnek történeteket olyan személyről a környezetükből, aki megfelel az 

„Aranyembör” kifejezésnek, azaz olyan személy, aki valamit tett a/egy közösségért, valami olyat, 

ami nyomot hagyott maga mögött (nem megyei sikeres sportoló, vállalkozó, esetleg „celeb”). 

A jelölések leadása egy féle úton történhet.  

Online jelölés leadás: a www.delmagyar.hu/aranyembor oldalon található online űrlap kitöltésével 

lehet jelölni. Egy alkalommal maximum 1 db történet jelölhető, de egy Résztvevő személy által 

leadott jelölés mennyisége nincs korlátozva. A Szervező a Jelölést csak abban az esetben fogadja el 

érvényesnek, ha a Résztvevő személy hiánytalanul kitölti a jelölési lapot vagy űrlapot, és a hozzá 

tartozó hozzájáruló nyilatkozatot aláírva, beszkennelve visszatöltve eljuttatja a Szervezőnek. 

A beérkezett online jelöléseket folyamatosan figyelemmel követi a Szervező. A Szervező zsűrije (a 

napilap szerkesztőségének 3 tagja) az ajánlott személyek közül kiválasztja azon személyeket, 

akikkel riportot kíván készíteni és a riportot közzé kívánja tenni a Délmagyarország napilapban és a 

www.delmagyar.hu/aranyembor oldalon. A Szervező nem garantálja minden jelölés esetében a 

megkeresést és megjelenést. 

  

http://www.delmagyar.hu/aranyembor
http://www.delmagyar.hu/aranyembor


8. Adatvédelem és adatkezelés 

 

A Szervező kiemelten fontosnak tartja a Jelölésben részt vevő természetes személyek, mint 

adatkezeléssel érintettek információs önrendelkezési joga tiszteletben tartását, továbbá személyes 

adataik védelmét.  

 

A Jelölésben való részvétellel a Jelölésben részt vevő természetes személy önkéntes és kifejezett 

hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szervező az alábbi adatait, az alábbi célra és jogalapon kezelje: 

 

 

Adat típus: Cél: Jogalap: Időtartam: 

Jelölésben részt 

vevő természetes 

személy neve 

(Beküldő) 

- Jelölésben részt vevő 

azonosítása, 

- Jelölésben való részvétel, 

 

az érintett 

önkéntes 

hozzájárulása 

 

6 hónap  

Jelölésben részt 

vevő természetes 

személy (Ajánlott) 

e-mail címe, 

telefonszáma 

- Jelölésben részt vevő 

azonosítása, 

- Jelölésben való részvétel, 

 

az érintett 

önkéntes 

hozzájárulása 

 

6 hónap 

 

A Jelölésben részt vevő természetes személy bármikor kérheti a Társaságtól, hogy tájékoztassa őt a 

személyes adatainak kezeléséről. A tájékoztatásra, helyesbítésre, törlésre vonatkozó bejelentéseket 

és kérelmeket az alábbi elérhetőségeken teheti meg a Jelölésben részt vevő, mint adatkezeléssel 

érintett természetes személy: 

 

Lapcom Zrt., 

9024 Győr, Újlak utca 4/a, 

szerkesztoseg@delmagyar.hu  

 

Ha a Résztvevő személy, a szervező és lebonyolító – adatkezelési tájékoztatásra, helyesbítésre, 

törlésre vonatkozó - döntéseivel nem ért egyet, illetve ha a szervező és lebonyolító a Résztvevő 

tiltakozásának elbírálására nyitva álló 15 napos határidőt elmulasztja, a Résztvevő - a döntés 

közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – a bírósághoz fordulhat 

jogorvoslatért. 

 

A Résztvevő a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogai megsértése miatt a Nemzeti 

Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat jogorvoslatért, vagy a fentiekben 

részletezett módon az illetékes bíróság előtt pert indíthat. 

 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot a Résztvevő az alábbi elérhetőségeken 

érheti el: 

 

 cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 

 postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 

 telefon: +36 (1) 391-1400 

 fax: +36 (1) 391-1410 

 e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

 honlap: www.naih.hu 

 

 

mailto:szerkesztoseg@delmagyar.hu
mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
http://www.naih.hu/


 

9. KAPCSOLAT 

A Jelölés kapcsán érdeklődni lehet a szerkesztoseg@delmagyar.hu e-mail címen. 

 

10. VEGYES RENDELKEZÉSEK 

 

A jelölési folyamatban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Jelölési 

szabályzatot, valamint az Adatvédelmi tájékoztatót és az abban foglaltakat feltétel nélkül elfogadja. 

A Szervező Adatvédelmi Tájékoztatója a www.delmagyar.hu/adatvedelem internetes oldalon 

olvasható. 

A Résztvevő a Jelölési szabályzat elfogadásával egyidejűleg elismeri, hogy teljes körűen 

megismerte a jelen Jelölési szabályzatban rögzített Részvételi Feltételeket és azokat feltétel nélkül 

elfogadta. Amennyiben a Résztvevő a Részvételi Feltételeket – annak bármely rendelkezése 

tekintetében – nem fogadja el, a Résztvevő kizárásra kerül. A Jelölési szabályzatot a Szervező a 

www.delmagyar.hu/aranyembor oldalon teszi közzé. Szervező a Jelölés teljes időtartama alatt 

biztosítja a Jelölési szabályzat előbbiek szerinti – folyamatos elérhetőségét. Szervező kizárja 

felelősségét a Résztvevő téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából (pl. név, email cím 

elírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése) eredő, a Résztvevő vagy bármely harmadik személy 

által elszenvedett károk tekintetében. Résztvevők tudomásul veszik, hogy a Jelölésben való 

részvétel önkéntes.  

A Résztvevő a jelen Jelölési szabályzat elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy 

a www.delmagyar.hu/aranyembor weboldal az esetlegesen beküldött ajánlásokat a Szervező az 

általa kiadott online és nyomtatott, sajtótermékeiben felhasználja. Ennek megfelelően a Résztvevő 

tudomásul veszi, hogy a feltöltéséért semmilyen díjazás nem illeti meg, azokat önként és 

ingyenesen a Jelölésben való részvétel során bocsátotta a Szervező rendelkezésére. 

A Résztvevő szavatolja, hogy az általa beküldött jelölésben szereplő adatok, információk a 

Szervező vagy harmadik személy jogát vagy jogos érdekét nem sértik. A Szervező fenntartja 

magának a jogot, hogy minden további értesítés nélkül törölje azon jelölést, amelyek megsértik 

vagy megszegik bármely fél szellemi alkotáshoz fűződő jogát, szerzői és szomszédos vagy egyéb 

jogát vagy a jelen Jelölési szabályban foglalt feltételeket, rendelkezéseket. 

A Résztvevő a jelölésekkel, a jelen szabályzattal, illetve annak értelmezésével kapcsolatos bármely 

kérdésben a Szervező döntését fogadja el irányadónak.  

A Jelölési szabályban nem szabályozott minden egyéb kérdésre a Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvény, és az Info tv. vonatkozó rendelkezései irányadóak. 

 

A Jelölési szabályzat módosításának jogát a Szervező fenntartja. 

 

Kelt: Szeged, 2019. szeptember 10. 

mailto:szerkesztoseg@delmagyar.hu
http://www.delmagyar.hu/aranyembor
http://www.delmagyar.hu/aranyembor

